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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
avřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona 5. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

á
#| Jt A A

ID 002779.0036
I

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Kraj")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050004999/6800

a

MKS Beseda, příspěvková organizace
se sídlem: Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice
IČO: 00091758
zastoupené: Karlem Nechvátalem, ředitelem MKS
bankovní spojení a číslo účtu Města Moravské Budějovice - zřizovatele:
Komerční banka, a.s. č. ú.: 9005-222711/0100
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu kraje v 
souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
(dále jen „Příjemce”)

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Václav Hudeček a jeho hosté", blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
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ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 60 000 Kč (slovy: šedesát tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce 100 000 Kč
Výše dotace v Kč 60 000 Kč
Výše dotace v % 60% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 40% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 40 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v 
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., 
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle 
ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky 
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům 
akce dle ČI. 5 odst. 2.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné 
akce není možný. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných 
územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů 
Evropských společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 
Výše poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na 
akci.

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (Eli) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, případně v závěrečné zprávě, a to nejpozději do 120-ti kalendářních 
dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude 
obsahovat náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 1. září 2019.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2019.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

bankovní poplatky,...),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory,
k) náklady (výdaje) na publicitu.

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) honoráře účinkujících umělců.

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné.

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce
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b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 
efektivnosti a hospodárnosti,

c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
sek dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písěmné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 002779“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
,,DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to bud' výpisem ze svého bankovního 
účtu, nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 25. listopadu 2019 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této 
smlouvy,

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce)

(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci

(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování

a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
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c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, 
ze vstupného, věcné plnění)

d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina

(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné íednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.

Čl. 10 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této 
smlouvy.

Čl. 11 
Publicita

1) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v 
souladu s touto smlouvou použít.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce:

a) logo Kraje, příp. i logo „Kraj Vysočina fandí kultuře" umístěné na - pozvánkách, 
plakátech, billboardech, programech, vstupenkách a dalších materiálech 
souvisejících s akcí,

b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u 
příležitosti akce,

c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,

d) prominentní umístění loga Kraje mezi logy partnerů a sponzorů akce na všech 
prezentačních panelech v prostorách konání akce,

e) ve vhodných případech a po dohodě s Krajem Příjemce zajistí viditelné vyvěšení 
loga Kraje v podobě reklamních plachet nebo rollupů (reklamní plachty si Příjemce
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vyzvedne u Kraje - kontaktní osoba: Martina Říhová, tel. 564 602 142, rihova.m@kr- 
vysocina.cz),

f) případná distribuce tiskových materiálů Kraje mezi hosty akce (tiskové materiály si 
Příjemce zajistí z vlastních zdrojů turistického informačního centra MB)

g) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),

h) v případě, že jsou realizovány reklamní spoty v rádiích, uvedení Kraje Vysočina jako 
partnera akce ve všech rozhlasových spotech souvisejících s akcí ve všech rádiích 
(znění vzkazu: „Festival podpořil Kraj Vysočina");

i) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz, příp. www.vysocinafandikulture.cz 
na internetových stránkách souvisejících s konáním akce,

j) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné stránce (profilu) související s konáním 
akce,

3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina 
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh 
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

Čl. 12
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

3) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené veřejnoprávní 
smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení méně závažné ve 
smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce povinen provést odvod za 
porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 20 % poskytnuté dotace.

Čl. 14
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.
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2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@kr-vysocina.cz

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
2. 8.2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 15. 1. 2019 
usnesením č. 0008/01/2019/RK.

V Jihlavě dne
2 9 -01- 2019

MUDr. Jiří Bépoi|Kek 
hejtman kraje 

(za Kraj) j-0-

PKS Beseda, příspěvková organizace 
Purcnerova 62 rg) 

676 02 Moravské Budějovice w 
IČ : 00091758 • DIČ : CZ00091758 

Tel./fax: 568 421 322 * www.bessdámb.cz

Karel Nechvátal 
ředitel

(za Příjemce)
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i-ŽÁDOST. O PODPORU AKCE

;
-.- PodlS:::§-,;.1 Oa, odst-.-;3' :zákona:-250/200(5.: Sb;; lze- dotaci poskytnout na základě žádošIFo'pdš^nuís^ďdfSCř” 

•. prostreamctvfm.:::.vere{ptopřavřit.:smtouvy-.'(dafe.'. jen „žádost1'), popřípadě na základě povinnosti vyplývající--.-.^:-- 
:• zvíášínířío,právRmo-přeapisu;;žádosťobsattujS alespoň •
a),}méno:-:2>p?.ijmem.:. datum: narození m-:adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc.:je-Jr-': 
zadateS^/zickouiosobou.- .s-je-li.taío.-fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, byio-li pndéieftóťbV, 

v neboi:je-í[-.žadate!^právn(Ckou':.osoboLS,. název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby) bylo-iip 
přiděleno,

• ^ bypožadovano^.částku,:- č.---:.:
. :C)ůčeí,rna.ktery:Žadateí chce-dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
;-:d)^dobUv::;.v:-;-ftíZ!:n|áí-být-cfosaženo- učeltt; u návratné finanční výpomoci i íhůty pro navrácení poskytnutých 
•peněžních, prostředkům vyšijednotítttychsplatek. 
e).- odůvodnění -žádosti/ • ••.

:.-f) je-!řžadatei pravnfCkou osobou; laentifikaci
. í ;.osaa zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
•; 2;-.osoo s podílerh v této.právnické osobě,: •

3.-;osob; v- nichž ma ořímy-pcd i ty a o výš; tohoto podílu,
;.g>seznam.-pnpadnych-pfjloh'žadostí,. -
'h):-den vyhotoveni:-žádosti a-podpis-osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou:-: -

i. Základní informace

ij?c- a, ;r: Mezinárodní hudební festival Václav Hudeček a jeho jTpjí) 
hosté

IKlo -net Moravské Budějovice, MKS Beseda
■|0-i;,n konsrí 2. S. 2019
WtuOVť CÍTrfil*, Cl L J.,3ICjC./M www.festival-hudecek.cz

.E OPOE 3":c-

akce, doprovodný program asce reso 
návaznost na j.ne akce, výtěžek akce 
apod

Festival "Václav Hudeček a jeho hosté" je mezinárodní 
hudební festival konaný v Moravských BudějovičísS, 
V roce 2019 proběhne jíž 12. ročník. Nejedná 
prezentaci smyčcového umění, ale i setkání s jinými 
velkými umělci, se kterými se Václav Hudeček během 
svého uměleckého života setkává jak na póďu, tak mime 
něj. Tim se otevírá místo pro ■ ‘ . ■ - .
interpretující skladby pro smyčcové nástroje {violonselto;: 
kontrabas, viola), dále se objevují i nesmyččpvé, riástrbj|. 
(trubky). Do budoucna mohou na festivalu účihkqvatjrůžné 
jazzové čí swingové orchestry, smyčce ve worid-muslc. 
jazzové nebo lidové housle apod. Objevují-se-ritimělécM 
osobnosti z “nehudební" branže - přátelé-ViÁůdeSka) 
(odborné přednášky různých specialistů ž oborů VěcíýM 
uměni).

Jc.-i i-a ■ • zt-l.íť chce
dotací použít:

Dotace bude využita na honoráře umělců,: kteří)naVakči 
vystoupí.

J .1 JO ' * * <*1

podaní zadosti ‘ Četně informace o tom.

Vysočiny, jaké j.ne doUčr, íitVy bvlv 
využity (od Kraje Vysocihp nebo t 

! programů BU); zďa Žadatel žádaí o

a pokud ino, v jaké výši, v případě, že 
i nebylo požádáno, proč. J
i 'u

V roce 2008 žádalo Městské kulturní síiedisKO Moravské 
Budějovice o příspěvek z grantového programu Foneu 
Vysočiny „Regionální kultura", bohužel bt
Žádné jiné dotační tituly z kraje Vysočina a pt 
nebyly využity.

ídeníÉříKacs žadatele
i '^C> 5. bj i'ťl M.C --J C—I
'■'ť". ’l-CIl' - . .uV . r'L,

MKS BESEDA, příspěvková oraamzace

■ Sídlo: ’ " . " Purcnerova 62, Moravské Budějovice 676 01
IÍČO: ICO: 00081758

ř* -ilL-.c 1J t *■= # i cíav lí,
HkižadQSíi-pňtOžteíkoptívdokladuo-pravni:^' 
i-Subjektivitě žadatele) r , 1 1 1 h 1

L—, ............................................

příspěvková organizace Založena zřizovací lis 
příspěvková organizace ÚSC Moravské Budějo

1.1.1989

Bankovní ustav:
,

Komerční banka, a.s.

Číslo bankovního účtu:
j....................^.................J- .j m|

9005-222711/0100 - bankovní spojení a č.ú. Města 
Moravské Budějovice - zřizovatele

=í<-tcc DPH. . ■ ANO
Osob., oj.r-., ■ fiu luGncit 
jménerri společnosti:
(dle crBefioctaihořetstřiktrt

Karel Nechvátal, ředitel PO

Kontaktní adresa;
iřpokud se lisí ód sřdta) h

Purcnerova 62. Moravské Budějovice 676 02
i

Telefon: 1 „ > - 725 769 S4S ~~j

Email: Besedamb.asistentka@amail.com,
besedamb@besedamb.cz

Seznam příloh:
(■seznarrrvšecťrdoki3di5r Které jsou * ť
kžádosti přiloženy) J L

„ ^

Kopie zřizovací listiny

Kopie živnostenského listu

Kopie statutu MKS Beseda

Jmenovací dekret

CELKOVÝ rozpočet akce; položková rozvaha vvdaiú ;

2



Výdaje

Honoráře účinkujících umělců 100.000 Kč
Občerstvení 90.000 Kč
Ozvučení, těch. zabezpečení 70.000 Kč Sponzoři 225.000 Kč
Propagace 100.000 Kč Kraj Vysočina - dotace 100.000 Kč
Ubytování, ostatní služby v . 15.000 Kč Prodej vstupenek 50.000 Kč

Příjmy celkem 375.000 Kc
Výdaje celkem 375,000 Kč

VÝDAJE pŘUflftÝ-V: V
m

375.000 Kč = 375.000 Kč,

2. Bližší informace o použiti požadované dotace od Kraje Vysočina
i Konkretizace částí akce, na kterou je dotace požadována__________

Výčet NEUZNATELNYCH nákladů:
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznateiné v případně smlouvě o poskytnuti dotace.

• mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištěni 
organizátora a jeho zaměstnanců

• náklady (výdaje) na pohoštěni
» běžné provozní náklady (výdaje) (např. 

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k sítí, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky......... )

• náklady (výdaje) na nákup věc! osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce,

» úhrada úvěrů a půjček 
- penále, pokuty 
« náhrady škod a manka 
» zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce
• nákiady (výdaje) na právní spory 
» náklady (výdaje) na publicitu
• daně, dotace a dary

Název aktivity (výdaje) výše výdaje'

Výčet výdajů - nákladů, které budou 
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina 
1 celkového rozpočtu v bodě 1 této zadosti můžete 
vyčlenit jednu civíce položek uznatelných nakladu, a to 
v jejích plné výši. Tyto vyčleněné výdaje bt 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako ci 
náklady, které je nutné on vyúčtování proká:

Honoráře účinkujících umělců 100 OOCkKčs

iffSltfl ’’CZCO CO-jI' d-lfif 3' / J'I l %

i
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč

100.000,- Kč

2.
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

ioo.ooffS§

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
100 % z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcefajaeBcí 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč

Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádost/ myšleny jak vlastní zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzoringu...

= 0,- Kč

5.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v %

0 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela riěbo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky).
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Vystoupení hosiú Václava Hudečka, V roce 2016 festival oživila svým vystoupením skupina 
Čechomor, dále rumunská pěvkyně Anda Louise Bogza a muzikálová hvězda Marián Vojíko. 
Současně s festivalem probíhají i odborné přednášky. V roce 2014 a 2015 se uskutečnily 
přednášky Prof. MUDr. Cyrila Hbschla, DrSc. FRCPsycb. - Bedřich Smetana, choroba a 
tvorba a Uměni, krása a lidský mozek. V roce 2017 si návštěvníci festivalu mohli poslechnou.. 
Dashu, Petra Nekorance a další sólisty s Filharmonií Hradec Králové a Orchestrem Gustava 
Broma. Přednášku pro 10. Ročník zajistil prof. PhDr. Petr Weíss, PhD., DSc. na téřna 

Sexuální atraktivita mužů a žen „
Jedenáctý ročník se nesl v duchu oslav 100. výročí založení Československé republiky a v;-v 
sobotní koncert v kostele sv. Jilj! byl krásným zážitkem, protože zde vystoupil 
moravskobudějovický rodák, český varhaník a hudební pedagog, prof. Jan Hora.

Propagace jména Kraje Vysočina - nabtzepá profihodnote »y specžcky lekteton.Trostor pto 
propagaci Kraje Vysočina ořgantóafeK nabízej - rtapí na pmpagacmch materiálech spojených s akci plakafecn 

I pozvánkách, vstupenkarih. réHamnich plochách přtoamotne akci ,).... ...................—---------- ■------
Logo Kraje Vysočina bude uveřejněno na všech propagačních materiálech spojených s^akci.—
program, katalog, vstupenky, plakáty, billboardy, šály vedle pódia, panel u vstupu na .=... 

koncerty.

Bude uveřejněn fakt, že Kraj Vysočina podporuje festival V. Hudečka na facebooku i ría 
internetových stránkách festivalu a pořadatele — www.festiyal-hudscek.cz; yyyvvv.besedamb.cz

Logo Kraje Vysočina v tisku, na reklamních plochách v areálu a při videoprojekci na pódiu 

před koncerty.

Umístění propagačních materiálů Kraje Vysočina pri vstupech na všechny koncerty.

j¥^te2éŘ?:ákc&:(DíALid-:se/[edná:'0/ak€if:kíferJáigenet:u[e/2:iSk,’-iak/:ie/íetito.;ZÍs(<-JpObžit%--L-.r--!:uuI.r.-,;:-.,.

Festival negeneruje zisk.

7dt> orosím uveďte lakékoH Vaše da!šSiSožrtámky,ihebó 4ppSneni; ____

.. ,, .... li, ri /, j/v- MKS Beseda,ptlspáulíWáorganfeaMvMriSifóSSft.......dne ........ imÍmK (3)
6f6 02 Moravská Budějovice 

Jfi.p89e9tT%OIČ:CZOOMJÍffi’
.■UtěÚfajc: 5C&£21"322 • wwjrJpešeiiarnteS - -

....... (..____ iT.vrtrv*-.-...v.
razítko a póSpis statutárního zástupce žadatele 
(v případě zastoupení na základě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit)

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:
Mgr. Ondřej Rázl
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
e-mail: razl.o@kr-wsocina.cz
tel.: 564 602 337, mobil: 724 650 270
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Pokud skutečné nakiady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výší nákisdů ;íj. řádek č. 2 výše uvedené tabuíky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto, překročeni z vlastních prostředků.

Pokiiďtadou-skutečné: nákíadyma realizaci částí akce nižší než základ pro stanovaní 
dotace (řádek č. 2). schválený procentní pódii kraje (řádek č. 3) se nemění, ízn„, ž® 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚÍĚrIesňIŽÍj rjill

3. Biižší informace o akcí v ~ -v g . _________ . -/

Citové publikum (popište prosím, kolik Bsob akce oslovi/osíovits v předchozích rocpfcich, jara je jejich 
struktura - oapf děti, mjiadgz, rodiny s détnr senioři muz: ženy, široka vefeioost, mínouty, anod i _________ __

Cílovou skupinu tvoří odborná veřejnost (hudební školy, umělecké a kulturní instituce apod;), 
ale také laicka veřejnost, zejména pak ;- obyvatelé ■ Moravských Budějovic; 
Moravskobudějovického mikrorégipnů,/.obyvatelé.pnléhlýchr.regiónú^ (Třebíčsko, Znojemsko, 
Jihlavsko, Dačicko) a ostatní návštěvoící.r, Prědeýšími séijádhálb. o miádež, rodmv s dětmi, - 
ženy, muže, seniory. Poslední roky náVštěVridšťífestiválu; dosahuje kolem 3000 návštěvníku: // 
ročně. . vy «/>///»///;

' k ”1 ' ( -l " " j.f ’
Dopad-akce (akce má nach dopad lokální, regionální, celostatn,. mezinárodni anod) r

Mezinárodní hudební festivafVáclavBudeček-a jeho hosté? si klade za. cíl oživit a prohloubit 
povědomí o klasické/;hudbě;/v.mpráyskpbúdějóýickém/.regionu.-. Vroce 2018 se konal; již 
jedenáctý ročník á za/iu/dobu/si/festiVal. vybudoval,: pevriou pozici mezi českými hudebními 
festivaly a utkvěl v povědomí občanů nejen mořávákobudějavického regionu.

Městské kulturní středisko .v Moravských Budějovicích má posláni poskytovat kulturní služby 
občanům Moravských Budějovic a'okolí; á to zvláště v oblastech zájmových činnosti, zábavy a 
odpočinku, vzdělávání á informaci;?

Za účelem prezentace festivalů je připravována rozsáhlá propagační kampaň, která bude 
využívat relevantní prostředky komunikace.

Jaká média (a jak) informovala o akci v minulosti?: MF Dnes, Lidové noviny, Jihlavské listy. 
Třebíčský deník, Znojemsko, Horácké noviny, Jihlavský expres, Noviny Zďárské radnice. 
Noviny jihlavské radnice, Moravskobudějovický zpravodaj, Rádio Blaník, Český 
Region, Hitrádio Vysočina, Moravskobudějovický infokanái.

Informace formou inzertní/rétilámy, soutěží v novinách, článcích a spotech o festivalu před 

začátkem i po skončení a stálé označení v mapách akcí v novinách a v rádiích.

Tradice akce (jedna se o novou akci nebo o akcrs mnohaletou tradicí, gpod ?) i
Na rok 2019 je naplánovaný již dvanáctý ročnik tohoto mezinárodního hudebního festivalu. Za 
dobu svého fungovaní se stal pevnou součásti kulturního léta v Moravských Budějovicích. 
Festival se usídlil v povědomí veřejnosti jako pravidelná a tradiční akce, která si získala 
množství příznivců nejen v samotném městě a okolí, ale i v celé České republ|ce;/ia 
v Rakousku. Občané Moravských Budějovic festival berou jako takové hudebni ukončení/léiaí 
Festival je nejen pro občany Moravských Budějovic neodmyslitelnou součásti kultúrriíhb 
života.

Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud existuje)
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Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno i Jméno 
žadatele MKS Beseda, příspěvková organizace

Sídlo / Adresa žadatele Purcnerova 62, Moravské Budějovice 676 02

IČO / Datum narození
00091758

1, Žádáte) prohlašuje, že jako účetní období používá 

gl kalendářní rok.
Q hospodářský rok (začátek.................................. konec

g^Podniky1 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jiným! podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídicího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím- 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby-'. 
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci-
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů.

Žadatel prohlašuje, že

r u,vedfném smyslu propojen s jiným podnikem.

ie ve vyse uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení Sídlo/Adresa ICO/Datum narození

1 2a podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu jeden podnik" 
z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ÚOHS.

1

nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
□ vznik! spojením (fúzí splynutím*) níže uvedených podniků;
□ nabytím (fúzi sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

Obchodní jméno podniku Sídlo
, ICO

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků

Q jsou jíž zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu, 
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4. žadatel prohlašuje,že podnik (žadatel) v spasném a 2 předcházejí účetních obdobích^

m nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
□ vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku Sídlo
IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dřivé poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) 

byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnuti Poskytovatel
Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozděleni podniků

□ jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem
> potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolné;

> se zavazuje ktomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnuti podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách,

které u něj nastaly;
> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášeni ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni p. p., za účelem evidence podpor malého

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

6 Viz § 61 zákona 6. 125/2008 Sb.
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.6 Pokud by na základě převzatých činnosti nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního Kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení

’ 1" * •,r,Q''5nt‘3 o toahra^uilnihrt nařízení č. 875/2007).

2



r

rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb„ o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a; o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněnr p. p. Tento souhlas uděluji správci 
a zpracovateli, kterým je Kraj Vysočina pra všechny údaje obsažené v tomto prohlášeni, a to 
ipo celou dobu 10 let ode dne uděleni souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podíé- 
'zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 3;:;.

Datum a místo podpisu m.uy v tlcíl. ItUĎEuOVlCrC w

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele

M,
Razítko (pokud je 
součástí podpisu 
žadatele)

Tel;

(3 Besen:í.w

o.,-,
67602 toví.'.:. 

p:

organise
-.,*e ©i--
-■-■misí

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p„ zpracovatelem je poskytovatel podpory 
de minimis Kraj Vysočina. r r i

i

3

Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění ,

pozdějších předpisů
1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního d 
zastoupení podle 2ákona i. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §Í0á, 
odst. 3, písm. fí 1.

(na samostatném listě doloží žadatel doklad, ze kterého vyplývá, jak byl statutární zástupce žadatele 
uvedený v žádosti o poskytnutí dotaca zvolen/stanoven - např. obce doloží výpis usnesení ze 
zasedáni zastupitelstva obce; svazek obcí doložI stanovy nebo zápis z členské schůze; spolek doloží 
stanovy nebo zápis z členské schůze; podnikatelský subjekt doloží výpis z registru osob nebo 
z obchodního rejstříku atp.)* 1

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 Sb,, 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů -§10a, odst 3, ptsm. f) 2.

Uvedení budou pouze společníci právnické osoby - žadatele zapsaní ve veřejném rejstříku;- 

nikoli např. všichni akcionáři.

U družstva bude uveden pouze statutární výbor, tj, představenstvo, které je oprávněno za 
družstvo jednat.

Bude-li žadatelem spolek, doloží osoba oprávněná jednat za spolek své oprávnění, včetně 
např. stanov, z nichž oprávněni konkrétní osoby vyplývá. Seznam členů se neuvádí.

(např. právnická osoba podnikající uvede výpis podílníků, příspěvková organizace uvede svého 
zřizovatele; svazek obcí doloží seznam obci, které jsou v něm zastoupeny aid.;.

Pořadové
číslo

IČO / datum 

narození
Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl

1 OOW^'h't flés/t? no/irwúte Hu&gjoviOS. i#

2

3

4

5

6

7

8

9
10

v případe potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

□ zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádná

další osoba podíl; týká se všech obci a měst)

1 Pokud žadatel tento doklad doložil jíž v rámci dokladů k právní subjektivitě, není nutné znovu přikládat



(např. obec/město uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obci, místní akční skupina,■: 
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.; právnická osoba 
podnikající uvede podíl v jiných právnických osobách, spolek doloží podíl v jiné NNO atp.)

Pořadové
číslo

IČO
Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 

podíl

Výše podílu v 
%z

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10
I

v případě po řeby doplňte další řédky nebo doložte na samostatném listě

O zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podlí v dalších 

právnických osobách)

Jméno a
podpis statutárního zástupce žadatele: U&M VATft t- ¥&&&-

MKS Sesedá,prísp^tatf organizace
Purcnerova S2 ^ 

6?8 02 Moravské Budějovice 
!0 ;ge.Q«-7SÍ^1Č: C200091753-"' 

Tjjtfáfc UiSeyaínLhvz

2 pokud není výše podílu přesně dána, uveďte „nestanoveno1

lilii

Zřizovací listina

Městského ku1 turního střediska v Moravských Budějovicích " tHíí

Podle ustanovení § 39 odst. 2 pistu, f zák. 5. 115/1980 
Sb. o národních výborech plenární zasedání městského národ- /SÍ@5 
ního výboru v Moravských Budějovicích 

zřizuje kl. lednu 1339 
Městská kulturní středisko

se sídlem v Moravských Budějovicích jako státní příspSvtep!^íj/Íajf/i| 
organised.

Posláním městského kulturního střediska je zabezpečovat 
tSVoly městského národního výboru při formování osobnosti 
socialistického Slováka a jeho životního způsobu v ideově ■ 
politické, mravní, pracovní a estetická aktivitě v souladu 
s rozvíjením kulturních potřeb s zéjjaů jednotlivých věkových 
a. sociálních skupin obyvatelstva. tijyjf

•\. Středisko přebírá k 1. lednu 1989 plén, rozpůěet, pracov- - tj:// 
niky, ffiojetek e závazky kulturních organized, která byly i/S
zrušeny usnesením plenárního ze sedání Měatfřy v Moravských 
Budějovicích 6. 103 ze dne 13. prosince 19S8.

Y Moravských Budějovicích dne 13. prosince 19S8

tajemník SíěstNV



h o. d -a t e k í, 3

!:e zřizovací listině

lížsisfcéhc kulturního střediska v Moravských B ud o j o v i c 1 c h

Na základě § 14 sálcone ÍHH S, 367/90 Sb* /obecní zří
zeni/, ve zněni pozdějších přeopisÍ! a s použitím š 31 zsk. 
Cl® ř. 576/90 -Sb, /rozpočtové pravidle/, zřizuje rada měs
ta Moravských BuflEjevic kulttsroí seřízení “Městské fcsil-tnrni 
středisko".

Úvodní ustanovení

1/ WS-Ptaké kulturní středisko /M8XS/ je přispěv kov ou orga
nizací města Hbitc-vsfcý-eh Budějovic,

2/ de právnickou osobou ve smyslu § 1S eé>:, č. 509/91 Sb. 
/obč, zákoník/.

3/ Sídletn zařízení jsou Moravské Budějovice, Purcnw-ova 62 

4/ J>en vzniku - 1. leden 29-89 

5/ Identifikační Číslo organizace je: Oji 758

Účel zařízeni-

1/ SČ5S poskytuje kulturní služby občanů® a něvšt-švnífcůffi 
Moravských Budějovic s okolí, s to zvláště v .oblastech: 
zájmových činností, zábavy s odpoSittfcu, vzdělávání, in
formací .

2/ Tomuto odpovídá činnost HESS, ne jejíž úhradu přispívá 
zřizovatel /v rámci souhrnného finančního vztahu mezi 
rozpočtem obce a sem-oststným rozpočtem střediska/.

Činnosti o okruhy činností, které MěKB provádí ne za
ťČelem zisku:
- pořádá přednášky, besedy, kursy a jiné vsdělév-aci 

a inf oťm-sSní porody, koncerty, divadelní předsta
vení, výstavy e podobné akce veřejně prospěšného 
charakteru,
Cenové kalkulace těchto pořadí a akcí zahrnují pouze 
skutečně náklady,

- je vydavatele® Sprš vodě je -Moravských Budějovic.
Cepu Časopisu kalkuluje tak, aby byle přijatelná 
pro obyv-st-ele města a aby příjmy sa prodej a inzer
ci a výdaje s vydáváním časopisu byly v optiasálnía 
vztahu,

- je zřizovatelem zájmových kroužků občanů a úzce s nimi 
spolupracuje /na základě zák, S, 83/90 Eb. o sdružování/,

- je provozovatelem výstavních prostor - Zámecké konírny.

3/ K úhradě náhledů na svou činnost výše uvedenou, používá 
M5XS, tramě příspěvků z rozpočtu města, rovněž výnosů 
z vlE-S-tiiího podnikáni, příspěvků a darů od jiných právnic
kých e fyzických osob.

4/ Kromě kul turné výchovné činnosti ve městě js BISKS opráv
něno rozvíjet podhikatelE’fDU činnost v oblastech, které 
souvisí s hlsvni Činností, -b to;
- dočasný pronájem hao-tného majetku, s nímž seřízení dispo

nuje
- dočasný pronájem prostor v-e svěřených nemovitostech
- poskytování inzertní a reklamní činnosti

, - zprostředkovatelské činnost, pořádání koncertů, divadel
a jiných představení s pořadů za účelem zisku, pořádáni 
prodejních výaíey, trhů, bnrz

- provozování stálé burzy
- provozování půjčovny kroji



Pří rozvíjeni provozu těchto činnosti i-e řídi 

zvláštními předpis? /zěk. č. 455/91 Sb, - živnost, 

zákon, zézon č, 513/0,1 Sb. - obchodní zákoník, § 2ý 

vyhl. 65 F Čfi 6 . 205/ýl Sb. - hospodaření <t příspěvky/.

. Budějovicích dne 1. 1. 1994

Městský úřad Moravské Budějovice, obecní živnostenský úřad

č.i: MB/05/1659 ev.č.: 371004-3959-00
č.oboru: X492.Q5 č.OKBČ: 923400

vydaný právnické'osobě

dle uitaiiov&ní § 47 odst./IaB zákonač. 455/1991 Sb., oživnosíenskčnapaáGikání, 
ve znění pozdějšícÍi:předpisů( na:zffladěi.objášenfeze :dne;ií9b:9P200.57 -.';-i-^

Název. . ; : Městské kulturní,středisko, příspěvková órgdňizdcé

Idsmiílkaění. číslo: 000 91 763 ýyjýiyý z/;;.--/?/-/ "V//4'//,

Sídlo : Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice

Předmět podnikáni: r/'''7.-íi'r;i’ //Iv ' / /// /l://;//://.///;' /

. Pořádání kulturních produkcí, zábav 
a provozování zařízení sloužících zábavě ■,// / ,

Živnostensky /lištse' yýdíyiiinaídqbiisaaáiřčiipffirA/ 71 777//A;/5/ i:; "

Den vzniku živndstenSkžKó-dj^áitó|mjí/ÍííO12i095hA■/■/ v;'//

;V Moravských Budějovicích dne 2Ď. 9.2005 — \

, /
kana Hrabovská 

vedoucí obecního živnostenského 
í --/'úřadu



? A

Městského kulturního střediska
Městského národního výboru v Moravských Budějovicích

Městský národní výbor v Moravských Budějovicích 
vydává podle § 35 oást. 2 zák. S. 115/1986 Sfc. o národních 
výborech a podle § 14 odst. 2 píam, e zák. č. 52/1959 Sb. 
a osvětová činnosti tento statut Městského kulturního stře

diska v Moravských Budějovicích.

ČI. 1
Základní ustanovení

1/ Městské kulturní středisko /dále jen středisko/ je přís
pěvkovou kulturní organizací, zřízenou Městským národní® 

výborem v Moravských Budějovicích 
2/ Středisko plní funkci jednotného kulturního zařízení měst

ského národního výboru
/ Středisko je Základnou kulturního a společenského života 

ve městě a prostřednictvím pobočných praoovišt /dále jen 
poboček/ též v místních částech města /S8

4/ Středisko řídí a spravuje pobočky v místních částech gťSá*- 
ta: Kulturní klub v Častohosticích íj®

Kulturní klub v Litohoří 
Kulturní klub ve Vesci 
Kulturní klub ve Vraníně

5/ Činnost poboček zabezpečují pracovníci střediska nebo 
dobrovolní pracovníci. Obsah a rozsah jejich činnosti 

stanoví pracovní náplně s organizační řád 
6/ Středisko poskytuje metodickou pomoc národním výborům 

a jejich klubovým zařízením v Eešqvě, Domemili, Jakubově,,.

Nových Syroví cích a Lesonieícb

3

IéSssasfc«fe

Či, 2 

láni a úkoly
■1/ Poslání® střediska v kulturně výchovné činnosti je: 

a/ Zabezpečovat úkoly městského národního výboru při 
formování osobnosti socialistického člověka s jeho 
životního způsobu v ideové politické, mravní, pra
covní a estetické aktivitě v souladu s rozvíjením 
kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových 
a soeiál>tích skupin obyvatelstva v oblastech:

- masově politické práce
- mimoškolské výchovy a vzdělávání
- zájmových kulturních aktivit volného času /uměleckého 

a miEouměleckého charakteru/
- výchovy uměním a k umění
- občanských obřadů a slavností
- klubové činnosti 

a dále v
~ péči o kulturu, společenské práce a estetizaei život

ního prostředí
- péčí o kulturně společenský život a socialistické 

vztahy mezí lidmi, kulturní rekreaci a zábavu
b/ Zajištovst kulturně tvořivý rozvoj prostřednictvím celo

společenské estetické výchovy, pětiletých programů a plá
nů činnosti pro jednotlivé věkové, sociální a národnost
ní skupiny obyvatelstva v součinnosti se specializovanými, 
společenskými, zájmovými a kulturními organizacemi

oov

•„TA/Poslénl naplňuje mnohostrannými formami činností, zejména:

- kulturně politickými a jinými společenskými akcemi
- výchovně vzdělávacími akcemi jednotlivými i cyklic

kými

- činností všech zájmových kolektivů
- klubovými porady
- občsnsko společenskými akty
- akcemi profesionálních umělců a souborů

- filmovými /video/ pořady, výstavami, přehlídkami,



3/ Zabezpečuje zejména tyto úkoly;
a/ Prohlubuje ideově politickou, .morálně pracovní, es

tetickou a tělesnou výchovu občanů rozvíjením, masové 
politické práce a mimoškolské výchovy & vzdělávání;
- usiluje, o vyšší účinnost komunistické výchovy, 

o prohlubování vědomosti, odborných znalostí
a dovedností obyvatel

- uplatňuje moderní sktivizační metody a foray šíření 
a osvojování nových poznatků vědy a techniky. ve vý
chovné vzdělávacím procesu využívá audiovizuálních Sk 
prostředků

- rozvijí účinnou agiteční, propagandistickou a Basovou 
politickou práci, dokumentuje a popularizuje dosažené 
výsledky a zkušenosti

- realizuje výchovu k manželství, předmanželskou výcho
vu a výchovu k uvědomělému rodičovství

- podílí se na branné výchově obyvatelstva
b/ Realizuje zejména celospolečenský program estetické vý

chovy především rozvojem všech zájmových kulturních 
aktivit dětí, mládeže a dospělých:
- Usiluje o rozšíření a další rozvoj rozmanitých zájmo

vých kulturních aktivit dětí, mládeže a dospělých ► -V.
- zřizuje soubory a kroužky zájmové umělecké činnosti/#:: 

pečuje o jejich ideově politický s umělecký růst
- podílí se na zabezpečení soutěží, výstav, přehlídek, 

festivalů a výměnných burz
- iniciativně napomáhá rozvíjet kulturní aktivity tech

nického zaměřeni podle zájmu mladé generace i ostat
ních věkových s sociálních skupin mládeže

- realizuje umělecké pořady a zájezdovou činnost s růz
nou tematikou

c/ Vytváří optimální podmínky k bohatšímu kulturně spole
čenskému životu,především zvyšováním úrovně kulturního 
oddechu a společenské zábavy:
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- napomáhá rozvíjet socialistické v,stahy mezi lidmi 
podporou činností sborů pro občanské záležitosti

- realizuje přitažlivé fonty jelubové činnosti a záj
mových aktivit volného času různého zaměření

- podporuje » rozvíjí místní kulturní tradice a vyt
váří tradice nové

- eviduje z pověření národního výboru všechny akce 
kulturně výchovné činnosti r souladu s povolovacím 
řízením s jednotnými plán/

<S/ Pečuje o kádry zabezpečováním úkolů vyplývajících ze • 
systému vzdělávání pracovníků v oblasti kulturně výchov
né činnosti

ČI. 3

Správa organizace

7 čele střediska je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 
městě feý národní výbor a také určuje zaměřeni činnosti stře
diska a materiálně technické a finanční zabezpečení. Ředitel 
vydává po schválení městským národním výborem organizační a 
pracovní řád střediska. Ředitel odpovídá za činnost středis
ka městskému národnímu výboru, který nejméně jednou ročně 
komplexně hodnotí činnost střediska.
Středisko se člení na útvary s oddělení podle podmínek a roz 
bodnutí městského národního výboru. Ředitel podrobně určí 
organizační strukturu v organizačním řádu střediska.

Sl, 4

Majetek a hospodaření

1/ Středisko spravuje svěřený majetek podle předpisů o správě 
národního majetku 

2/ Středisko spravuje objekty:
středisko v Moravských Budějovicích 
pobočka střediska v Častoho-sticích
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pobočka strpáisks v Li tchoři 
pobořke střediska ve Veeci 
pobočka středisku ve VrsnínS

3/ Středisko hospodaří podle rozpočtu, schváleného mést- 
ským národním výborem ?. podle platných předpisů pro 
příspěvkové organizace

4/ Středisko může se souhlasem řídicího orgánu účc-lně 
sdružovat prostředky a činností Dodle zásad stanove
ných vládou fiSR

Cl. 5

Závěrečná ustanovení

1/ Dnem nabytí účinnosti tohoto statutu se ruší dosavadní 
statut těchto kulturně výchovných organizací a zařízení 
klubového typu
Městská osvětová beseda v Moravských Budějovicích 
Místní osvětová beseda v Častohostících 
Místní osvětová beseda v Litohoři 
Místní osvětová beseda ve Vesci 
Místní osvětová beseda ve Vraníně

2/ Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.- 1, 1989.'

V Moravských Budějovicích dne 13. prosince 1989

tajemník MěstNV

Město Moravské Budějovice 
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Pan
Karel Nechvátal 
Gagarinova 1385 
676 02 Moravské Budějovice

Jmenovací dekret

Rada Města Moravské Budějovice rozhodla svým usnesením č.RM-53/2012/30 ze dne 
8.10.2012 dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona ě. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

a § 33 odst. 3 pism. e) zákona fi. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,

jmenovat Vás do funkce

ředitele příspěvkové organizace MKS Beseda, příspěvková organizace,

[C :00091758

s účinnosti od 9.10.2012.

Nedílnou součástí tohoto jmenováni je nová pracovní náplň a nový platový výměr.

V Moravských Budějovicích dne 8.10.201£

Ing. Vlastimil feannka 
starosta města Moravské Budějovice

Převzal dne:.

Karel Nechvátal, nar. 22.11.1978 •


